
Stap 1
Zodra u bent ingelogd in Mijn NV schade ziet u onder uw 

bedrijfsgegevens een kopje ‘administratiekantoor’ staan. 

Als u nog geen administratiekantoor heeft gemachtigd staat 

dat hier vermeld. Klik op ‘wijzigen’ om naar het volgende 

scherm te gaan.

Stap 2
U ziet “er is geen administratiekantoor ingesteld voor dit 

account” op uw scherm staan. Klik naast deze tekst op 

‘wijzigen’.

Staat deze tekst er niet? Dan is er al een administratie-

kantoor gemachtigd voor dit account. U moet de 

bestaande machtiging eerst intrekken voor u een nieuwe 

kunt verstrekken. 

Stap 3
Vervolgens kunt u opzoek naar uw administratiekantoor. 

Dit kunt u doen door het KVK-nummer van het admini-

stratiekantoor in te vullen en op ‘zoeken’ te drukken. 

U kunt ook gebruik maken van het administratiekantoor-

nummer. Dit is een 6-cijferig nummer dat wij aan de 

verschillende administrateurs geven. 

Als u uw administratiekantoor heeft gevonden, dan klikt 

u op ‘verder’. Staat uw administratiekantoor niet in de lijst? 

Neem dan contact op met uw administratiekantoor. 

Zij kunnen contact met ons opnemen voor het aanmaken 

van een account.

Stap 4
In het volgende scherm geeft u akkoord, zodat het 

administratiekantoor toegang heeft tot uw gegevens. 

Lees de gegevens goed door en zet een vinkje als u hier 

mee akkoord gaat. Zodra u op versturen drukt gaat er 

een melding naar het administratiekantoor en moeten 

zij uw machtiging accepteren. Daarna heeft het kantoor 

toegang tot uw portaal en kan het werkzaamheden voor 

u verrichten.

Handleiding Mijn NV schade
Administratiekantoor machtigen

Als u gebruik maakt van Mijn NV schade, dan heeft u de mogelijkheid om een administratiekantoor te machtigen. 
Dit houdt in dat uw administratiekantoor met een eigen account toegang krijgt tot uw gegevens, zodat ze uw 
administratie kunnen doen. Hoe dit werkt, leest u hieronder in een stappenplan:
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